




:نمایدبرگزار می "خانه مدیران"

«فرصت های ورود به بازارهای بین المللی» 
توافقایران پس از 

94تیرماه 
سالن همایش های سازمان مدیریت صنعتی

:سخنرانان
جناب آقای دکتر خدارحمی، دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران

جناب آقای امیررضا حسنی، مدیر عامل موسسه مطالعات و پژوهش های اقتصاد ایرانیان



.ها بوددر زمان های نه چندان دور، فقدان اطالعات دلیل عمده ناکارآمدی شرکت

.افراد تشنه اطالعات بودند

.  تصمیمات شده انداما اکنون شرکت ها عمدتاً گرفتار پیچیدگی اطالعات و عدم بهینه سازی



دپارتمان مطالعات و پوشش ریسک نوسانات ارزی و کاالیی
HFI

تحلیل وضعیت اقتصادی و رصد اطالعات کاربردی

تدوین راهبردهای سرمایه گذاری

سنجش عملکرد سرمایه گذاری و ارتقای کیفی مدیریت سرمایه گذاری

 ریسکتحلیل ریسک های آتی و تعیین استراتژی های مدیریت

Risk



باز شدن درهای اقتصاد ایران



سیر تاریخی تحریم ها
فاز چهارمفاز سومدومفازفاز اول

2015-20122012-20052005-19951995-1979بازه زمانی
مسدود شدن دارایی های نوع تحریم ها

ایران
از منع تجارت تعدادی

کاالهای خاص

مسدود شدن دارایی های ایران
از کاالهای منع تجارت تعدادی

خاص
 تحریم تجار سرمایه گذار در

بخش انرژی ایران

مسدود شدن دارایی های ایران
از کاالهای منع تجارت تعدادی

خاص
 تحریم تجار سرمایه گذار در

بخش انرژی ایران
تحریم بانک های ایرانی

مسدود شدن دارایی های ایران
از کاالهای منع تجارت تعدادی

خاص
 تحریم تجار سرمایه گذار در

بخش انرژی ایران
تحریم بانک های ایرانی
تحریم بانک مرکزی

نهادهای اعمال 
کننده

دولت و )ایاالت متحده
(کنگره

و( دولت و کنگره)ایاالت متحده
اتحادیه اروپا

(دولت و کنگره)ایاالت متحده
اتحادیه اروپا
سازمان ملل

(دولت و کنگره)ایاالت متحده
اتحادیه اروپا
سازمان ملل

ر درجه تأثیرگذاری ب
زیادخیلیزیادزیادکماقتصاد



چالش های اقتصادی تحریم ها

افت تولیدات 
صنعتی ایران 

کاهش تولید 
خودرو تا حدود 

درصد40

(2013تا 2011از )

افزایش نرخ 
تورم

افزایش نرخ 
تورم تا حدود 

درصد45

کاهش ارزش 
پول ایران 

کاهش 

درصدی 56

ارزش ریال 

نسبت به دالر
(2014تا 2012از )

عدم امکان 
دسترسی به 

درآمدهای نفتی

مسدود شدن  
میلیارد 100

دالر از 
میلیارد 130

دالر ذخایر 
دالری ایران

کاهش تولید 
نفت ایران

کاهش تولید 
نفت ایران از 

4حدود 
ه میلیون بشک

میلیون 2.6به 
بشکه در روز

کاهش صادرات 
60نفت تا 

درصد

کاهش فروش 

نفت ایران از 

ر میلیارد دال100

35به حدود 

میلیارد دالر 
(2013تا 2011از )

کوچک شدن 
ا اندازه اقتصاد ت

درصد20الی 15

افزایش نرخ 
بیکاری تا 

درصد20حدود 



فرصت های اقتصادی تحریم ها

اصالح بودجه دولت

کاهش یارانه ها و 

افزایش درآمدهای 

مالیاتی

اعمال سیاست های 
جایگزینی واردات 

کاهش اعطای ارز 
دولتی جهت واردات 

کاالهای لوکس

افزایش فروش محصوالت 
پتروشیمی و فرآورده های 

نفتی 

افزایش صادرات 
ا فرآورده های نفتی ت

میلیارد دالر در 4.7
نسبت به 2014سال 

2013سال 

ی جایگزینی صادرات غیرنفت
به جای صادرات نفتی 

افزایش سهم صادرات 
در تأمین منابع مورد
نیاز جهت واردات تا 

دوسوم و کاهش سهم 
درآمدهای نفتی



موقعیت استراتژیک ایران در منطقه

جمعیتکشور 

77/8ایران

77/7ترکیه

188پاکستان

31/2افغانستان

34/2عراق

30/7عربستان

9/4آذربایجان

9/4امارات

5/3ترکمنستان

3/4کویت

2/2قطر

1/3بحرین



دهه خواب اقتصادی
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(میلیارد دالر)تولید ناخالص داخلی 

ایران ترکیه



کره جنوبی

 (  دالر در سال ) 2013تا 1960مقایسه روند سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کره جنوبی از سال



درس های تاریخی از روسیه

:میالدی90اوایل دهه / بهبود روابط روسیه و غرب 

اعطای امتیازات فراوان از طرف روسیه در قبال بهبود روابط با غرب

کاهش قابل توجه نفوذ روسیه در منطقه

خروج روسیه از اروپای شرقی

:بهبود روابط ایران و غرب پس از لغو تحریم ها

کاهش روابط استراتژیک با روسیه

 کاهش اهمیت ژئوپلتیک کشورهای عربستان، ترکیه و رژیم صهیونیستی



تداوم ؟/ امضاء /  توافق 

 و ایران است5+1امضای توافق منوط به تصویب مجالس کشورهای.

در صورت امضای توافق، تداوم این توافق قابل تضمین نیست.

در صورت امضای توافق، مبارزه با سیاست های غرب ادامه دارد.

ریسک های بلند مدت توافق

تغییر احتمالی ریاست جمهوری ایران

تغییر قطعی ریاست جمهوری آمریکا



ضریب اطمینان ریسک های سیاسی ایران پس از تحریم



تأثیر تدریجی بر قیمت نفت/ لغو تحریم ها 

:حالت های احتمالی تأثیرگذاری لغو تحریم ها بر قیمت نفت

کاهش کوتاه مدت قیمت نفت پس از لغو تحریم های ایران-1

آزاد سازی دارایی های مسدود شده ایران و کم شدن احتمال فروش ذخایر شناور نفتی ایران-2

هزار بشکه در روز در میان مدت600افزایش تولید نفت ایران تا -3

سال  3-2بازه زمانی مورد نیاز جهت دستیابی ایران به سطوح تولید پیش از توافق                  



چشم انداز اقتصادی

1394اقتصاد ایران 



چشم انداز اقتصادی

 از سه سال رکود اقتصادی ، پس 2015بازگشت ایران به دوران رونق اقتصادی در سال

 به بعد 2016ســال درصداز 4–3واقعی حدود تولید ناخالص داخلی دستیابی به رشد

 افت ارزش ریال و کاهش رشد ارزش واردات

 (2016حداقل تا ســال ) با توجه به تحریم ها علیه بخش نفت، در ســریعترین زمان صادرات عدم افزایش

 لجستیک مربوط به بوروکراسی و عدم تحقق جهش اقتصادی به دلیل مســائل

مازاد عرضه نفت:  2016/ 2015در سال دالر 57-53قیمت هر بشــکه نفت ین میانگ



چشم انداز اقتصادی

ادامه تأثیر عوامل زیر بر مصرف بخش خصوصی

کاهش یارانه ها

افزایش تورم

افت ارزش پول ملی

درصد4-2خصوصی حداکثر محدود مصرف رشد 

2016رشد مصرف خصوصی در سال 2015رشد مصرف خصوصی در سال 

درصد4درصد2



چشم انداز اقتصادی

افت قیمت نفت

GDPدرصد از 4میانگین کسری بودجه 

تسریع اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و خصوصی سازی

2016در سال کسری بودجه رشد2015در سال کسری بودجه رشد

درصد1درصد-3



چشم انداز اقتصادی

2016در سال تشکیل سرمایه ثابت رشد2015در سال تشکیل سرمایه ثابت رشد

درصد4درصد1

کمرنگ شدن یکه تازی شرکت های روسی و چینی در عرصه سرمایه گذاری

اظهار عالقه مندی شرکت های بین المللی به سرمایه گذاری در ایران

:موانع رشد سرمایه گذاری در ایران

عملیاتیبرانگیزچالشونامساعدفضای

اداریتشریفاتباالیسطح

مواردسایروگازآب،برق،)خدماتیهایزیرساختدرنقص(

شاخص ریسک 
های عملیاتی

100از 41/5امتیاز 

در 18رتبه 
خاورمیانه و شمال 

آفریقا



چشم انداز اقتصادی

صادرات

یل عدم سرمایه گذاری و تضعیف پتانس•

صادرات

عدم افزایش ناگهانی صادرات نفت•

افزایش صادرات میعانات•

آهنگ یکنواخت رشد صادرات ایران •

واردات

ثبات نسبی واردات در ماه های آینده•

/ ضا افزایش تقا/ تسریع رشد اقتصادی •
( در کوتاه مدت ) افزایش رشد واردات 



فضای کسب و کار پس از تحریم

اقتصادیاصالحاتتشدید

سازیخصوصیفرآینددرتسریع

نقدینگیرشدبرترسختکنترلاعمال

مرکزیبانکاســتقاللافزایش

دستوریهایواماعطایکاهش



فضای کسب و کار پس از تحریم

عملیاتیهایریسک

مدتکوتاهدرگذاریسرمایهوتجارترویبرکشورمرزهایشدنباز

مدتمیاندرعملیاتیریسکشاخصدرایرانعملکردبهبود
و سرمایه گذاریریسک معامالت

2019-20152015آوریل 

از 40/6امتیاز 100از 34/4امتیاز 
100

19از 14رتبه 
خاورمیانهدر منطقه

و شمال آفریقا
- :علتبهمتنوعهایریسکوجود

هاتحریمدرشدهسپریزمانبودنطوالنی

گذاریسرمایهساختاریموانع

ایرانجغرافیاییموقعیت



فضای کسب و کار پس از تحریم

ایرانعملیاتیهایریسک

فسادریسک

امنیتوجرائمریسک

کاربازارریسک

لجستیکریسک

ریسک عملیاتی

2019-20152015آوریل 

100از 44امتیاز 100از 42/5امتیاز 

15حدودی رتبه

19از 11رتبه 
در منطقه

خاورمیانه و شمال
آفریقا



فضای کسب و کار پس از تحریم

فسادشدننهادینهواسطهبهکاروکسبپیچیدگی

قانوناجرایدرضعفوفراگیرفساد

،دولتیساختارهایازبعضیبودنغیرشفافواداریبوروکراسیپیچیدگی

فسادازناشیهایهزینه/پولوزمانرفتندستاز

احساس فساد سازمان و شاخص
شفافیت بین الملل

2014سال 

کشور جهان177از 144رتبه 



فضای کسب و کار پس از تحریم

ایمنطقهثباتعدم

صهیونیستیرژیمتهدیدات

عربستانوایرانسیاسیروابطدرتنش

لبنان/سوریه/یمن

داعشتهدید

افغانستانوپاکستانبامرزیهم

ریسک جرائم و امنیتشاخص

2014سال 

100از 39/5امتیاز 



فضای کسب و کار پس از تحریم

متخصصنیرویباالیهزینه

مغزهافرار

ماهرکارنیرویبهدسترسیدرمحدودیت

ریسک بازار کارشاخص

دتپیش بینی بلند م2014سال 

100از 28/2امتیاز 100از 47/2امتیاز 

تعداد مهاجرین ثبت شده

19902013سال 

میلیون نفر1هزار نفر630



فضای کسب و کار پس از تحریم

لجستیکشبکهبهاطمینانقابلیتوکیفیتدرضعف

لجستیکبخشدرگذاریسرمایهبودنپایین

تأسیساتوونقلحملزیرساختبخشفعالخارجیهایشرکتخروج

تجارتبرمنفیاثر/دریاییوهوایینقلوحملدرگذاریسرمایهدرکمبود

ریسک لجستیکشاخص

2014سال 

100از 49/1امتیاز 

کشورهای در19از 13رتبه 
خاورمیانه و شمال آفریقا



چشم انداز بخش صنعت



چشم انداز صنعت نفت

سال 80 82 84 85 86 87 89 90

متوقف شدهسرمایه گذاری هایارزش 
(میلیارد دالر) 2/4 4/8 17 32/1 10 21 4 1

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394

میلیارد دالر32



چشم انداز صنعت نفت

2016اولفصلازایراننفتصادراتافزایشآغازاحتمال

آتیسال2-1تاهاتحریمتشدیدآغازازقبلبهایراننفتتولیدبازگشتامکانعدم

فعلیفعالیتحالدرنفتیهایمیدانبلوغ

نفتیهایچاهوهامیدانازمناسبنگهداریعدم

2017سالاوایلتاشناورذخایراتمام

خارجیهایشرکتبراینفتیقراردادهایجذابیت

2015-7 2016-1 2016-3

هزار بشکه50-100
در روز

هزار بشکه400-600
در روز



چشم انداز صنعت کشتیرانی
پیشگام برداشته شدن تحریم های ایران: کشتیرانی

المللیخطوط بین بازگشت : 1فاز 

 2014تعلیق تحریم های کشتیرانی از نیمه دوم سال

افزایش تمایل بازگشت خطوط کشتیرانی پس از لغو تحریم ها

کاهش هزینه واردات و صادرات

دریاییســرمایه گذاری در بندرها برای بهبود بیشتر بخش بازرگانی : 2فاز 

 تایدواتر» لغو تحریم های اپراتور بندراصلی ایران»

لغو تحریم های شرکت ملی نفت کش ایران

از انزواهای کشتیرانی ایرانی خروج تدریجی شرکت : 3فاز 

افزایش ساخت و ساز شناورها

2005 هزینه صادرات و واردات هر کانتیر2013

هزینه واردات %57/9افزایش 
هزینه صادرات%70/9افزایش 



بانکداریچشم انداز صنعت 

هابانکبرفشاروکاهشهاتحریمرفع

المللیبینهایتحریملغوازبانکداریبخششدنمنتفع

تورمافزایشوریالتضعیفنتیجهدرگذاریسپردهرشدکاهش

سیستماتیکهایریسکاثردلیلبهمدتکوتاهدرهابانکسودکاهش

هابانکسوداثرموجببهدهیوامرشــد

معوقهمطالباتمشکلماندنبرجای



چشم انداز صنعت بانکداری

آغاز گشایش اعتبارات اسنادی

آزاد شدن دارایی های بانک های ایرانی در خارج از کشور

افزایش معامالت ارزی

از سر گیری نقل و انتقاالت پولی از طریق سوئیفت



چشم انداز صنعت بانکداری

ادیآغاز گشایش اعتبارات اسن

افزایش منابع درآمدی بانک

ها
افزایش سود سهام بانک ها

کاهش هزینه تأمین مالی
کاهش حجم مطالبات ارزی 

بانک ها

ر چشم انداز سودآوری بیشت

بانک ها

تأمین مواد اولیه و فروش 

م و محصوالت به صورت مستقی

با هزینه پایین تر

جربه بهبود شرایط اقتصادی و ت

نرخ رشد اقتصادی باالتر



چشم انداز صنعت بانکداری

تشکیل مقادیر قابل توجه پس انداز اجباری به واسطه تحریم ها

 به وجود آمدن امکان کسب سود از این پس انداز به صورت سپرده گذاری

 قابل توجهی به چرخه اقتصاد کشورمان تزریق اعتبارات

 احیای صنایع تولیدیتسریع پیشرفت فیزیکی پروژه های عمرانی و

 توقف مبادالت تجاری تهاتری با کشورهای چین و هند و...

رشد سرمایه گذاری بانک ها در صنایع مختلف و افزایش سودآوری بانک ها



چشم انداز صنعت خودروسازی

81 89 90 91 92

قطع همکاری دوو
یبا شرکت های ایران

قطع همکاری کیا 
یشرکت های ایرانبا 

یتحریم بانک مرکز

قطع همکاری پژو 
یبا شرکت های ایران

کاهش تولید خودرو

شروع موج گرانی

تحریم صنعت 
خودروسازی



چشم انداز صنعت خودروسازی

آشناهاینامبرایجدیدهایچهرهچالش:خودروسازی

خودروفروشدرصدی35وتولیددرصدی30رشد

2019سالتادستگاهمیلیون2/5بهخودروتولیدتیراژافزایش

خودروبازاردررقابتدگرگونیوجدیدبرندهایورود

هاچینیباکیاموتورزوسوزوکیسخترقابت

چریولیفانبامقایسهدرجیلیوجکبازارسهمافزایش



هادستیابی به توافق جامع و لغو تحریم 

آزادسازی دارایی 
های بلوکه شده 

ایران

ی افزایش نقدینگ
و سرمایه در 

گردش
افزایش واردات 

افزایش واردات 
قطعات و مواد اولیه

به وابستگی بیشتر
واردات قطعات 

خارجی

افزایش واردات 
خودروهای ساخته 

شده

کاهش سهم بازار 
خودروسازان داخلی

نرخ ارز



هادستیابی به توافق جامع و لغو تحریم 

ورود شرکت های خودروساز خارجی

همکاری با شرکت های
داخلی

انتقال دانش فنی و 
ارتقای  کیفیت 

محصوالت 

ی رقابتی شدن فضا
بازار خودرو

بازار خودروتصاحب
ایران و منطقه



(IT)چشم انداز صنعت فناوری اطالعات 

برنده اصلی لغو تحریم ها؛ بازار مصرف محصوالت الکترونیکی

خش فناوری در کلیه ســطوح ببهبود / اقتصادیتوان خرید مصرف کنندگان و بنگاه های بهبود / بهبود در وضعیت اقتصاد کالن

ارتباطاتاطالعات و 

 الت جی بر بازار محصــو.دسترسی برندهای آمریکایی و دیگر برندها به بازار ایران و کاهش  تسلط سامسونگ و الافزایش

الکترونیکی مصرفی

بازگشت دارایی های مسدود شده اپراتورهای تلفن همراه

 بهبود شرایط فروشندگان/ واردات ارزانتر / کاهش تورم

 ولیدات داخلیبرای حمایت از تدولت اقدامات و افزایش اینترنت مالیات های باال، فیلتر باالی فعالیت در این حوزه به دلیل ریسک

 والت شبکه های توزیع رسمی  و کاهش قیمت محصوالت محبوب الکترونیکی مانند اپل وافزایش تقاضای این محصاستقرار



چشم انداز صنعت معدن

ساله تأثیرگذاری لغو تحریم ها بر بخش معدن5تا 3فرصت 
پشتیبانی مستمر دولت از بخش معدن
بهبود زیر ساخت های ایران و افزایش تقاضای داخلی برای فوالد و سنگ آهن در بلند مدت
 2019میلیارد دالر در سال 95/5به 2015میلیارد دالر در سال 79/4افزایش ارزش صنعت معدن از

چالش های پیشرو
محدودیت جذب سرمایه گذاری خارجی به دلیل فساد و تشریفات اداری ناکارآمد
 فرسوده شدن زیرساخت ها ، سرمایه گذاری اندک در زمان تحریم
 پایین بودن قیمت مواد معدنی
 افزایش واردات فوالد/ افزایش تقاضا برای فوالد / افزایش ساخت و ساز



چشم انداز صنعت دارو

ایران؛ از بزرگترین بازارهای دست نخورده بخش دارو

 تحریم های بانکی و افزایش قیمت دارو

آغاز احداث واحدهای تولیدی شرکت های خارجی در ایران

اس.مزیت نسبی ایران در تولید نانوداروهای درمان سرطان، دیابت، ام

 میلیارد دالری در ایران2/35ارزش بازار

 2024دالری تا سال 3/31پیش بینی ارزش بازار



چشم انداز بخش کشاورزی

زابرونهایشوکازاثرپذیریکمترینباایراناقتصادیبخشترینثباتبا

کشاورزیمحصول24تولیداتارزشدرایراننظیرکمرتبه

37کشاورزیمستعدزمینهکتارمیلیون

هواییوآبهایاقلیمتنوع

انسانینیرویازبرخورداری



بخش کشاورزی و مزیت های نسبی 

:کشاورزیمحصوالت

خرما

پسته

زعفران

کشمش

داروییگیاهان



خرما

(سالدر)جهانکیلوگرممیلیون6تقاضای

(سالدر)ایراندرکیلوگرممیلیون1تولید

اخیرسالچندطیخرماجهانیقیمتدوبرابریافزایش

کشورباغاتکلازخرماکشتزیرسطحدرصدی10سهم

کشوراستان14درخرمارقم400تولید

ایرانخرماینوعمرغوبیت



بازده نسبت به مقیاس تولید خرما

2012خرما در سال ( درصد)تولید ، سطح زیر کشت  و سهم از تولید جهانی

سطح زیر کشت کشور
(هزار هکتار)

تولید
(هزار تن )

سهم از تولید 
(درصد)جهانی

42/5147019/5مصر

156106614/1ایران

164789/410/5الجزایر



فروش از ؟؟-صادرات فله ای -تولید از ما 

ایرانفرانسهخرما

-25934(تن)واردات حجم

11322112030(تن)صادرات حجم

-2668/4(تن/دالر)میانگین قیمت واردات 

29221430/4(نت/دالر)صادرات قیمت میانگین



فرصت های صادرات خرما

هند مراکش نانگلستا مالزی آلمان آمریکا روسیه فرانسهکانادا

کشور عمده واردکننده خرما9

(هزار دالر)ارزش 
(تن/ دالر)ارزش هر تن 

ن 
ر ت

 ه
ش

رز
ا

(
الر

د
 /

ن
ت

)

ش 
رز

ا
(

الر
 د

زار
ه

)



...فرصت های موجود 

ایرانخرمایباالیتقاضایبهصادرکنندگانپاسخگوییعدم

(زمینهایندرگذاریسرمایهفقدان)محصولاینخارجیبازاریابیدرضعف

ایفلهصادراتومحصولاینمناسببندیبستهبهکافیتوجهعدم

(هزارتن400)فرآوریپایینظرفیتومناسبفرآوریبهتوجهعدم

انبارهادرخرمانگهداریبرایاولیهتجهیزاتفقدان

(%12-%8)درصد7جهانیاستانداردبهنسبتمحصولاینباالیضایعات



پسته

بزرگترین تولید کننده پسته جهان

بزرگترین صادرکننده پسته جهان

 (درصد از تولید90)میلیون دالری این محصول 620صادرات

نزدیکی به بازارهای هدف

 ضایعات فرآوری شدهو ارزش افزوده باالی محصوالت



و صادرات پسته ایرانسهم تولید 

سهم صادرات زیر کشتسهم سطحکشور

74/6855/61ایران

7/5628/78آمریکا

6/791/31ترکیه

2/210/43سوریه

2/721/34چین



پسته

ایران آمریکا آلمان لوکزامبورگ بلژیک هلند سوریه چینترکیه
هنک کنگ

(هزار دالر)ارزش 
(تن/ دالر)ارزش واحد 

د 
اح

 و
ش

رز
ا

(
الر

د
 /

ن
ت

)

ش 
رز

ا
(

الر
 د

زار
ه

)

کشور عمده صادرکننده پسته9



پسته

آلمانامارات چین یاایتالروسیهلوکزامبورگ هلند هنک کنگهفرانس (هزار دالر)ارزش 
(تن/ دالر)ارزش واحد 

د 
اح

 و
ش

رز
ا

(
الر

د
 /

ن
ت

)

ش 
رز

ا
(

الر
 د

زار
ه

)

کشور عمده واردکننده پسته9



...فرصت های موجود 

(...وبندیبستهمغز،کردنجداکردن،خشک)محصولاینتولیدهایحلقهتکمیل

،بالقوهبازارهایبهمحصولاینصادراتوتبلیغاتبازاریابی

(ذرتبهنسبتبیشترچربیوپروتئین)محصولاینضایعاتازدامخوراکتولید

عربیکشورهایواروپابهصادراتافزایش



زعفران

جهانادویهگرانترینزعفران؛

جهانزعفرانکشتزیرسطحازایراندرصد80باالیسهم

محصولاینصادراتدرایراندرصد90باالیسهم

هدفبازارهایبهنزدیکی



زعفران

ایرانصادرات حجم بازار جهانیصادراتسهم از تولیدتولید

میلیون دالر250میلیارد دالر4تن160درصد90بیش از تن230

تبدیل یک سوم محصوالت به ضایعات



زعفران



...فرصت های موجود 

،بالقوهبازارهایبهمحصولاینصادراتوتبلیغاتبازاریابی

محصولاینارزآوریافزایشومناسببندیبسته

(فرعیمحصوالتوافشره)مشتقهمحصوالتتولیدوفرآوری



کشمش

جهانکشمشتولیدکنندهدومین

جهانکشمشصادرکنندهسومین

کشور100ازبیشبهصادرات

یوروییمیلیارد1بازارحجم

ایراننفتفروشدرآمدوآمریکادرمحصولاینتجارتارزشبرابری



کشمش

آمریکاایران شیلی چینیونانآرژانتین انافغانست
آفریقای
ترکیهجنوبی (هزار دالر)ارزش 

(تن/ دالر)ارزش واحد 

د 
اح

 و
ش

رز
ا

(
الر

د
 /

ن
ت

)

ش 
رز

ا
(

الر
 د

زار
ه

)

کشور عمده صادرکننده کشمش9



کشمش

سطح زیر کشت انگور ایران
هزار هکتار300

سطح زیر کشت انگور آمریکا
هزار هکتار100



...فرصت های موجود 

،بالقوهبازارهایبهمحصولاینصادراتوتبلیغاتبازاریابی

محصولاینارزآوریافزایشومناسببندیبسته

(کنستانترهومیوهآببهتبدیل)مشتقهمحصوالتتولیدوفرآوری



گیاهان دارویی

(جهانبرترکشور8جزء)ایرانباالیگیاهیتنوع

شدهشناختهگونه8000ازداروییگیاهگونه6000وجود

داروییگیاهانازاستفادهموردداروهایازسومیکتهیه

2050سالتادالریهزارمیلیارد5بازارحجم

داروییگیاهانازاستفادهبهجهانمردمگرایشافزایش



گیاهان دارویی

ایرانهلند ااسپانی آلمانترکیهفرانسه آمریکا
آفریقای 

هندجنوبی (هزار دالر)ارزش 
(تن/ دالر)ارزش واحد 

د 
اح

 و
ش

رز
ا

(
الر

د
 /

ن
ت

)

ش 
رز

ا
(

الر
 د

زار
ه

)

کشور عمده صادرکننده گیاهان دارویی9



گیاهان دارویی

فرصت های صادرات گیاهان دارویی به آمریکا، آلمان، انگلیس، فرانسه، هند و کشورهای حوزه خلیج فارس

 1382افت سهم ایران از صادرات این محصوالت از سال

 میلیون دالر اسانس گیاهان دارویی به کشور50واردات بیش از

راه اندازی و توسعه واحدهای آزمایشگاهی و فرآوری محصوالت

ورود به حوزه بسته بندی عصاره و اسانس گیری از گیاهان دارویی

 بالقوهبازاریابی، تبلیغات و صادرات این محصول به بازارهای



بخش توریسم

جهانتاریخیوباستانیهایجاذبه10رتبه

جهانطبیعیهایجاذبه5رتبه

4319شدهثبتاثرملی

17یونسکودرشدهثبتمعماریاثر

کشورهابامستقیمغیرومستقیمگستردهارتباطوایراناستراتژیکموقعیت

توریسمبخشدرگذاریسرمایهمالیاتیمعافیت



تعداد آثار ثبت شده در لیست میراث جهانی

میلیون توریست5بیش از 

میلیون توریست37کمتر از 



بخش توریسم

جهانکشور184میاندر2014سالدربزرگینظرازایرانگردشگریصنعت40رتبه

کشورداخلیناخالصتولیدازایرانگردشگریصنعتسهم137رتبه

رشدنظرازجهان21رتبهبه2015سالدرایرانگردشگریصنعتدستیابیبینیپیش

ظرفیت ستاره5و 4تعداد هتل های ستاره5تا 1های تعداد هتل

تخت102510428000

میلیون گردشگر20چشم انداز 



رشد گردشگریعوامل اصلی 

:عوامل اصلی زمینه ساز رشد گردشگری

یونسکوآثار ثبت شده در -1

فرهنگ و شهرهای تاریخی-2

گردشگری مذهبی-3

غذاها و نوشیدنی ها-4

صنایع دستی-5

تنوع طبیعی موجود-6



شدباید وارد بازار چگونه 



مزایای ورود به بازارهای بین المللی

پیشرفت تکنولوژی

 ساختارهانهادها و تغییرات

دسترسی به منابع سرمایه ای خارجی

 تخصصی شدن تقسیم کار/ افزایش رقابت / امکان دسترسی به بازارهای خارجی

 ترین و بهترین محصوالت بهره مندی از ارزان

 جهانیبهره وری، کارایی و عقالنی شدن تولید در سطح افزایش

 نوآوریتکنولوژی و فشارهای رقابتی برای انتقال



کشورهای هدف

ترکیه؛ فرصتی برای سرمایه گذاری خارجی و تجارت

 نفت خام و محصوالت کشاورزی: صادرات

 لوازم الکترکی و قطعات خودرو: واردات

 تحصیالت/ سرمایه گذاری های خرد / بهداشت : امضای تفاهم نامه در زمینه

سال 201520142012پیش بینی 

معامالت تجاریمیلیارد دالر16میلیارد دالر11میلیارد دالر30



کشورهای هدف

عمان؛ فرصت بکر

سیاسی بی نظیر/موقعیت جغرافیایی

 انتفاع عمان از لغو تحریم های ایران

 سال آینده25میلیارد دالر طی 60سرمایه گذاری مشترک در میادین مشترک نفتی تا حدود

سال 201820142009بینی تا پیش

مجدد از صادارات میلیون دالر625میلیون دالر312میلیارد دالر10
عمان به ایران



کشورهای هدف

روسیه؛ بهبود روابط در کوتاه مدت

منافع مشترک زیاد

دوری منافع ایران و روسیه در بلند مدت

 300تأثیرات قرارداد موشک های اس



انواع استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی



برخورد با بازارهای بین المللی

استراتژی ورودرویکرد تعیینرویکرد فروشاجزاء

بلند مدتکوتاه مدتافق زمانی

ایجاد موقعیت پایدار در بازارفروش فوریاهداف

بین مناسب ترین شیوه هاانتخاب منظم ازنامنظمانتخابشیوه ورود

یبراساس شرایط تقاضا، رقابت و خط مشی بازاریاببراساس هزینه تمام شده داخلی تعیین قیمت



استراتژی های ورود به بازارهای بین المللی

انواع استراتژی

تولید در داخل

صادرات مستقیم

صادرات غیرمستقیم

تولید در خارج

اتحادهای استراتژیک

سرمایه گذاری مستقیم

تولید در مناطق آزاد یا ویژهاستراتژی بینابین



صادرات مستقیم

ساده ترین و کم ریسک ترین راه ورود

 فروش محصوالت صادراتی از طریق عوامل فروش شرکت

مزایا

فروش بیشتر

اطالعات بازار و کنترل بیشتر

ایجاد تجربه و تخصص بیشتر در 
صادرات 

معایب

هزینه بیشتر



صادرات غیرمستقیم

مناسب برای مؤسسات در آغاز راه ورود به بازارهای بین المللی

فروش محصوالت صادراتی از طریق واسطه های کشور خودی

مزایا

سرمایه گذاری کمتر

ریسک پذیری کمتر

معایب

فروش کمتر



اتحادهای استراتژیک

:اتحادهای استراتژیک شامل

اعطای امتیاز

تولید قراردادی

 (  مشارکت در سهام)سرمایه گذاری مشترک

کنسرسیوم



سرمایه گذاری مستقیم

مناسب برای شرکت های بازرگانی و صنعتی بزرگ

:مزایا

دسترسی به نیروی کار و مواد خام ارزانتر

امکان صادرات محصوالت تولید شدهبه بازارهای مجاور با هزینه حمل و نقل کمتر

سودآوری بیشتر نسبت به سایر روش ها



تولید در مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی

:مزایا

وجود مشوق های مالیاتی و معافیت های تعرفه ای

 دسترسی آسان به شبکه های حمل و نقل

 مقررات کار و اشتغال متفاوت

سهولت آغاز کسب و کار در مناطق آزاد



عوامل مؤثر در ورود به بازارهای بین المللی

عوامل مؤثر در 
ورود به بازار

ا عوامل مرتبط ب
محصول

ا عوامل مرتبط ب
شرکت

ا عوامل مرتبط ب
کشور داخلی

ا عوامل مرتبط ب
کشور خارجی

تکنولوژی 
همورد استفاد

ویژگی های 
محصول

استانداردها

انگیزه و 
هدف

تجربیات 
شرکت

منابع و 
قابلیت ها



ایران پس از تحریم

 2016درصد در سال 2/5افزایش نرخ رشد اقتصادی به صورت تدریجی تا

 درصد در سال های آتی 6چشم انداز دستیابی به رشد پایدار

 درصدی مصرف بخش خصوصی4تا 2افزایش

 تسریع پیاده سازی طرح هدفمندی یارانه ها/ کاهش قیمت نفت و افزایش کسری بودجه دولت

 درصدی سرمایه گذاری4پیش بینی رشد

افزایش تعداد خطوط کشتیرانی ارائه دهنده خدمات به ایران

 راه اندازی سوئیفت/ افزایش قدرت وام دهی / کاهش فشار بر بانک ها

آزاد شدن دارایی های مسدود شده ایران



معمای ارزهای مسدود شده

میلیارد دالر  150

میلیارد دالر120

میلیارد دالر29



معمای ارزهای مسدود شده

                                                    میلیارد دالر24وثیقه برای فاینانس چین

مبالغ مسدود شده قابل دسترسی
میلیارد دالر2مبالغ مسدود شده در ژاپن                                                                   

میلیارد دالر10کره جنوبی                                                         مبالغ مسدود شده در 
میلیارد دالر9مبالغ مسدود شده در هند                                                                     

میلیارد دالر2شده در امارات                                                                 مسدود مبالغ 

میلیارد دالر29جمع                                                                                                  

                                                                                                         میلیارد دالر100ذخایرارزی بانک مرکزی

میلیارد دالر150حدود 



بدتر از مسدود شدن

شومقرارداد/اجبار/چینفاینانسوثیقهیورو<<<<میلیارد22

عدم امکان بازگشت تا زمان تحقق کامل تعهدات

احتمال تحویل اجناس چینی در عوض این وثیقه

تبدیل شدن این مبالغ به ارزهایی غیر از دالر



ذخایر ایرانارزشافت 

:برای فرار از تحریم ها
 درصد از دارایی های ایران در هند به روپیه55تبدیل
 درصد از دارایی های ایران در روسیه به روبل60تبدیل
 میلیارد دالر از ذخایر ایران به طال20تبدیل

هافت ارزش در مقابل دالر طی یکسال گذشتدارایی

درصد18یورو

درصد22ین

درصد1وون

درصد5روپیه

درصد1/4یوان

درصد14طال



سیاست های کلی برنامه ششم توسعه

 درصد در سال8دستیابی به متوسط رشد

بهبود مستمر فضای کسب و کار و تقویت ساختار رقابتی

توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای جنوب غرب آسیا

تأمین فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی

جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور و سرمایه گذاران خارجی با ایجاد مشوق های الزم

ارائه تسهیالت از منابع صندوق توسعه ملی به بخش های غیر دولتی به صورت ارزی

تحقق کامل هدفمندی یارانه ها در جهت افزایش تولید

توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه های دارای مزیت

افزایش نرخ رشد ارزش افزوده بخش های مختلف و تکمیل زنجیره ارزش آنها

حضور مؤثر و هدفمند در تعامالت بین المللی فضای مجازی



درس هایی از کشورهای موفق

حرکت بر محور بنگاه های کوچک و متوسط

سهم از اقتصاداسهم از کل بنگاه هاندازه بنگاه هاکشور

درصد از تجارت کشور55درصد99کوچک و متوسطهترکی

ارزش افزوده تولیددرصد از25/8درصد93/8کوچک و متوسطمالزی



موانع پیش روی بنگاه های کوچک و متوسط

:داخلیموانع عمده

اطالعات در مورد بازارهای هدففقدان-1

اعتباریاسرمایهفقدان-2

ناکافیمدیریتیمهارت های-3

:خارجیعمدهموانع

صول نظیر استاندارد سازی، رعایت الزامات کیفی، ارزیابی الزم در مورد انطباق مح)تجاری فنی محدودیت های -1

(با خواست بازار، بسته بندی و برچسب زنی، رعایت الزامات زیست محیطی

رویه های اداری-2

مشکالت بازاریابی و توزیع در بازار هدف-3

عدم توجه به مدیریت ریسک-4

هزینه های حمل و نقل باال و مشکالت ارتباطی در مورد کشورهای دوردست-5



کره جنوبی

 2013تا 1960مقایسه روند سرانه تولید ناخالص داخلی ایران و کره جنوبی از سال



کره جنوبی

:کره جنوبی در آینه آمار جهانی
کشور جهان از نظر مصرف سرانه فوالد در سالاولین 

اولین از نظر ساخت کشتی
اولین از نظر سرعت استفاده از اینترنت

سومین در تحقیق و توسعه
چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا

چهارمین از نظر ساخت ماشین آالت صنعتی 
در تولید ساالنه خودروپنجمین 

پنجمین از نظر ساخت نیروگاه های هسته ای
پنجمین از نظر صنایع الکترونیک

ششمین در تولید فوالد خام
هشتمین در صنایع نساجی

نهمین از نظر حجم باالی تجارت جهانی
یازدهمین کشور صنعتی جهان

شیمیاییصنایع یازدهمین در 
دوازدهمین در تولید برنج

پانزدهمین در تولید ناخالص داخلی



کره جنوبی

:صنعتی شدن کره جنوبیتاریخ 

1973و 1962ـ مرحله جهش بین 1

( 1966تا 1962)جانشینی واردات کاالهای مصرفی بی دوام و مواد واسطه ای

 (1973تا 1967)صادرات کاالهای کاربرپیشبرد

1978و 1973ـ مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین 2

 تیصنعتأکید بر ایجاد صنایع اساسی از قبیل سیمان، کود شیمیایی، پاالیش نفت و موادشیمیایی

به بعد1979ـ مرحله آزادسازی از 3

 خصوصی سازی به معنای واقعی



کره جنوبی

صنعتی شدن در کره بـه جـای سـرمایه گـذاری مسـتقیم 
.خارجی، از طریق شرکت های چند ملیتی صورت می گرفت

ــرکت های  ــت ش ــد مالکی ــدریجی درص ــاهش ت ک
چندملیتی و افزوده شدن سهم مالکیت کره ای هـا و

کاسته شدن از سهام مالکیت کشورهای



ترکیه

نمونه مطرح از نظر توسعه صنعت گردشگری<<<<کشور ترکیه  

:مؤثر کشور ترکیه در جهت جذب توریسمسیاست های 

ایجاد تسهیالت در صدور ویزا برای گردشگران-1

پائین آوردن عوارض خروجی-2

بسترسازی برای استاندارد کردن قوانین حوزه گردشگری-3

افزایش نرخ امنیت در مناطق گردشگری-4

توسعه زیرساخت های گردشگری و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در ساخت هتل ها و تأسیسات این صنعت -5

راهکارهای عملی در جذب مشتری به کارگیری -6

همکاری مشترک با کشورهای اسالمی و اروپائی -7

توسعه آموزش ها در حوزه گردشگری-8



ترکیه

استقبال گردشگران عرب از جاذبه های ترکیه

زیبایی های 
طبیعی

دسترسی به
خوراک حالل

شباهت های 
مذهبی

تاریخ 
مشترک

عدم نیاز به 
صدور ویزا



نتیجه گیری

ایران پس از تحریم می تواند سکوی پرتاب شرکت های دارای مدیران باهوش باشد.

ورود به بازارهای مالی دارای الزاماتی است که بی توجهی به آنها موجب حذف بازیگران از صحنه می شود.

تحقیق، توسعه و فراهم آوردن زمینه های نوآوری الزمه بی چون و چرای بقا در بازارهای بین المللی می باشد.

در کنار فرصت های لغو تحریم ها، چالش های جدی وجود دارد که نیازمند مدیریت ریسک هوشمندانه است.

 پیچیدنمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی نسخه واحد دیگر.

نحوه ورود به بازارهای بین المللی برای شرکت ها و بخش های مختلف متفاوت است.

بالقوه باید دارای استراتژی و هدفمند باشدبازارهای تولیدات داخلی به ، تبلیغات و صادرات بازاریابی.

صنایع و شرکت های پیشرو در زمینه رقابت پذیری و ورود به بازارهای بین المللی، یک جهش محسوس خواهد نمود.

براساس تجربیات کشورهای موفق، بنگاه های کوچک و متوسط برای راه اندازی کسب و کار در اولویت می باشند.


